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De kla rgcja Właściwości
Użytkowych

Nr PM3/D/201"3
Wersja Nr 7

DRENFOL 850+1_10
j.. Radzaj produktu:

Niepowtarzatny kod identyfikacyjny typu
wyrabu

Drenlol 850+770

2. Nuąer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny
e le ą e nt u możliwiajqcy i d e ntyfi kację wy rob u
budęwlanego, wymagany zgodnie z art.77 ust 4

Nr partii- patrz etykieta wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowa nie wyrobu
budowlanego zgodnie z majqcq zastosowanie
z ha rmo n i zowa n q s pe cyfi k a cjq te ch n i c zn q

Geokompozyt do sfosowanla m,in. w systemach izolacji
zewnętrznych, ścian, fundamentow, tarasów, stropów,
stropodachow, ,,zielonych dachów", oraz w inży.nierii lądowejdo
odwadniania: drog i powierzchni obciążonych ruchem, dróg
kolejowych, zbiornikow wodnych i zapor, kanałow, tuneli i
Ronstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji
oporowych z funkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA
+DRENAa PN FN 13252:2aa2 EN 13252:2000)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub
zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kon\aktowy producenta, wymagany zgodnie z
art, il.7 ust. 5

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul Polną 4b

j7-700 Łańcut

5, W stosownych przypadkach nazwa i odres
ka nta ktowy u pow a ż n ionego p r ze d sta wici e l a,

którego pełnomocnictwo obejnluje zadania
określone w qrt. 72 ust. 2:

Nie dotyczy

6. Systęm lub systemy weryfikacji stałości
wła5ności użytkowych określone w załqczniku V system 2+

7, Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki
notyfikowanej, w przypadku deklaracji
właściwości użytkowych dotyczqcej wyrobu
budowla nego, objętego normq
zharmonizowanq

l n styt ut Te ch n i ki Budowl a n ej 1488.
Notyfikowana jednostka przeprowadziłu wstępnq inspekcję zakładu
produkcyjnego, zakładowej kontroli produkcji (ZKP), oraz ciqgłego
nadzoru, oceny i ewaluacji, zakładowej kontrali produkcji w systemie
2+ i wydała cerĘfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1488-
CPR-O3j8/Z

Nazl4la i numer identyfikacyjny jednostki ds.
oceąy technicznej, w przypadku deklaracji
właściwości użytkowych dotyczqcej wyrobu
budęwlanego, dla którego wydana została
E u rQpejska Oce n a Tech n i czn a

Nie dotyczy
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10, określone w pkt, 1- i 2 sq zgodne z właściwościami użytkowymi
w pkt.9

,a deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłqcznq
iolność producenta określonego w pkt. 4

producenta podpisał:

kontroli jakości

ław Łqcz
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9, Deklqrawane właściwości

Cha ra ktery sty ki Za sad ni cze
Wlaściwości Użytkowe Z h o rmo n i zow a n a s pecyf i kacj a

techniczna

GcCI

Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu
PN EN lso 12958

2,59 (- 0,24) l/(sxm)

§§§
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ryĘNĘnt
ĘĘ

Wytrzymafość na rozciqganie w kierunku
wytwarzania PN EN 10319

21 (- 1,8) kN/m

Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku
poprzecznym do kierunku wytwarzania
PN EN fi319

2a r1,7) kN/m

Su bstqncie nie bezpiecz ne NPD

GTX

Odparność na przebicie sl,atyczne PN EN
lso 12236

7,00 (- a,rc) kN

Odporność na przebicie dynamiczne PN
EN lso 1343j

j5 (+7) mm

Charakterystycznq wielkość porów PN EN
lso 12956

14O (ż 42) urn

Wodoprzepuszczalność PN EN lSO 1,rc58 70x70' {-21.x7O' } m/s

Trwqłość
- Zakryć w przeciqgu 2 tygodni po wbudawaniu
- Przewidywana trwałaśc co najmniej 25 lat w gruntach
nątura.lnych o 4<pH<9 i w qruncie a temperoturze<2so C
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